
Galileié! Aki testi törődöttségét bevallva,
vállalva is, mentséget keres önmagának,
de ugyanakkor bölcs derűvel és villódzó
iróniával legyőzi mindazokat, akik
elfogadnák ezt a mentséget.

Galilei egy tömbből faragott jellemét
Bessenyei rengeteg szálból, színből kom-
ponálja: nemcsak a drámai szituációk
rendjében változik, de aszerint is, hogy ki
kerül varázslatos szellemi áramkörébe.
Hanghordozása, tekintete, de még a kéz-
mozdulata is más, ahogy egyre inkább
érzi maga körül a szorítást, ahogy rádöb-
ben a neki állított csapda kivédhetetlen
voltára, és legyőzhetetlen szellemét
mindinkább gúzsba köti a félelem. A
nagy ember esendősége és az esendő
ember nagysága villódzik Bessenyei ala-
kításában, egymással feleselve, vitázva és
mégis elválaszthatalanul.

Egy híján harminc szereplő neve sze-
repel a színlapon. Nemcsak a kritika,
valójában a szerző igazságtalansága, hogy
teljesítményük tökéletesen alárendelődik
Galilei szerepének, játékának. Úgy tűnik,
hogy Sík Ferenc nem is várt, köve-telt a
társulat tagjaitól ennél többet. Be-érte a
disszonáns hangok kerülésével s a
Nemzeti Színház társulatában nem min-
dig érvényesülő összjátékkal. S ha most
elő is ráncigálhatnánk egy-egy jelzőt a
kritikusi szókészletből, a színészek össz-
játékát és Bessenyei alakításának mind
teljesebb kibontakoztatását szolgáló mű-
vészi alázatát ez nemigen honorálná. De
Béres Ilona szerepe valóban nem több,
mint az, hogy Niccolininéként a csodálat
és valamiféle intimitás légkörét árassza.
A titkár, a szolgáló, akárcsak az őrök -
megannyi szöveggel rendelkező statiszta
az előadásban. Ahol némi lehetőség nyílt
az egyénített jellemrajzra - az inkvizíció
ülésén -, ott a közreműködők, Nagy Zol-
tán, Izsóf Vilmos, Csurka László és a töb-
biek - árnyaltan érzékeltették a lényegé-
ben közös történelmi és politikai funkciót
betöltő emberek személyes sokféleségét.
Markáns portrét formált az írnok
szerepéből Suka Sándor: besúgója a maga
kisszerűségében szánalmas és félelmetes,
idegenségében nagyon is ismerős. Csak
Torricelli kulcsfontosságú jeleneté-ben
éreztem, hogy Kalocsay Miklós vagy
túlságosan súlytalan a szerephez, vagy
túlságosan visszafogott. A Galileivel való
mérkőzés drámájában képtelen elhitetni a
tudomány folytonosságát képviselő ifjú
tudós szellemi erejét és erkölcsi katalizá-
torszerepét.

Ha Sík Ferenc mindenáron újításra, a
hagyomány megtagadására törekszik,
nyilván nem Varga Mátyást kéri fel a
díszlet megtervezésére, akinek stílusa,
gazdag életműve is szorosabban kötődik
az ősbemutató időszakához, mint a je-
lenhez, és aki méltó részese volt a har-
minc év előtti sikernek. De Sík Ferenc
feltételezhetően és érzékelhetően ebben
éppen a folyamatosságot kereste, és az
előadás stílusos, esztétikus látványkeretét
választotta, ehhez pedig Varga Mátyás
eszményi partner. Mint ahogy Schaffer
Judit sem próbált valamilyen módon
kiugrálni a hagyományos előadás köré-
ből: egyéniségét, fantáziáját visszafogva, a
történelmi figurák funkciójához alkal-
mazkodott, és legfeljebb az egyházi mél-
tóságok sokféle öltözékének megkompo-
nálásakor mutatta fel az egyformaságot
élénkítő árnyalatok és változatok látvá-
nyos gazdagságát.

Németh László Galilei-drámájának
várszínházi felújítása nem hozott fordu-
latot, revelációt a magyar színházi élet-
be. Akik Sík Ferenc szuverén vízióját
vagy a Galilei-dráma merőben új értel-
mezését, valamiféle meghökkentő él-
ményt, soha nem sejtett értékek felfede-
zését vagy a drámával való polémia kere-
sett merészségét várták - meglehet, csa-
lódtak. Ez az előadás „csak" egy kortársi
magyar dráma maradandóságát, jelen
idejű érvényét és egy nagy színész meg-
újulni képes töretlen alkotóerejét bizo-
nyította.

Nem vagyunk olyan gazdagok, hogy ezt
a teljesítményt lebecsülhessük.
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CSÁKI JUDIT

Fo(ri)ntos siker

A Csókos asszony a Vígszínházban

Újraéledt egy hagyomány. Legalábbis
ezzel voltak teli a lapok meg egyéb mé-
diák is a Csókos asszony vígszínházi be-
mutatója körül. Zerkovitz Béla és Szi-
lágyi László operettjét valóban itt, ebben
a színházban mutatták be annak idején, és
az is igaz, hogy akkoriban majd' minden
évad végére jutott egy-egy kassza-sikert
ígérő operett. Ez a hagyomány-
élesztgetés mégis olyan kabát, amely
utólag készült egy olyan gombhoz, ame-
lyet Csókos asszonynak hívnak.

Nincs ebben ünneprontás - annál is
kevésbé, mert ünnep se nagyon van. A
Csókos asszony nem ritka igazgyöngye
hamisítványokkal teli színházi életünk-
nek, nem is véletlen csoda. Premierjét
annak rendje s módja szerint jó előre ki-
írták a próbatáblára; utóbb néhány sze-
reposztási terv módosult, hiszen némi
mozgás mutatkozik a színház társulatá-
ban. De a próbák kezdetén aligha gon-
dolhatta komolyan valaki, hogy a Csókos
asszony „küldetéses" produkció, s a ha-
gyományélesztés olykor nemes, máskor
fölösleges céljával kerül színre. Nem is
lett volna érdemes ilyesmin gondolkodni
- annyi egyéb végiggondolnivaló akadt az
évad utolsó bemutatója idején.

Nem annyira hagyomány, inkább egy
változatlan adottság az, amely a mai Víg-
színházat a hajdanival összefűzi: a néző-
tér mérete. Ez az adottság egyre nagyobb
„művészi" szerephez jut manapság, ami-
kor a színház mindkét alapvetőnek tartott
funkciója másként működik, mint egykor.
A művészeti tevékenység egyre
nehezebben választható el a szórakozta-
tástól, ugyanakkor egyre nehezebb egy-
szerre művelni a kettőt. Várkonyi Mű-
vész Színházában a műsortervről első
látásra megállapítható, hogy mely pro-
dukciók voltak hivatva eltartani a többit.
Manapság aligha hihető, hogy a méltán
sikeres Miller-darab, Az ügynök halála
eltarthatna mondjuk egy rossz operettet -
ez csak fordítva képzelhető el. Azzal
együtt, hogy Az ügynök halála például a
művészi és szórakoztató színházi törekvés
szerencsés metszéspontjában született.. .

A Csókos asszony bemutatása körül
keletkezett „ideológiák" mosolyogtatók.
Egyet kivéve: azt, amely a kasszára



kacsint. Álszentségre alapozott közsze-
mérmünk azonban még akkor is hall-
gatni szeretne erről a szempontról, ami-
kor napnál világosabb, hogy nagyon is
beszélni kell róla - hovatovább hango-
sabban, mint bármi másról. A Csókos
asszony esetében kreált szempontrend-
szerből pedig másról sem érdemes beszél-
ni, csak erről. Nem elsősorban azért,
hogy mentsük vagy felmentsük a kom-
merszre, a könnyűre mind sűrűbben
kacsingató színházi műsorterveket, ha-
nem azért, mert a színházcsinálás anyagi
feltételeihez hasonlóan a színházba járá-
séi is romlottak. Természetesen nem
igaz, hogy a közönség gondosabban és
nehezebben kiadott pénzéért „csak"
könnyű és felhőtlen szórakoztatást visel
el - ezzel is beéri ugyan -, hanem úgy
igaz, hogy Shakespeare legnépszerűbb
vígjátékából, a Szentivánéji álomból ne-

hezebb kasszasikert produkálni, mint a
Csókos asszonyból. De lehet - és az már
nem is pénzkérdés.

Hangosabban kell beszélni az anyagi
szempontokról azért is, mert az ilyen
természetű bukások egyértelműbbek és
nyilvánvalóbbak, mint néhány éve. Arról
ugyan még nincs szó, hogy az üres néző-
tér miatt a bukást muszáj lenne azonnal
levenni - hisz igazán üres nézőtér egye-
lőre nemigen van, és a kényszer sem
működik ilyen közvetlenül.

Áttételesen azonban igen. Úgy tehát,
hogy a színházak vezetőinek a műsorterv
összeállításakor nem árt erre is gondolniuk, s
a művészi ambíciók kiélése mellett bizton-
sági darabokkal a kasszára is odafigyelni.
Kicsit durva talán, de legalább konkrét a
példa: egy Sevilla csillaga mellé nem árthat
egy Csókos asszony; egy Veszedelmes viszo-
nyok mellé jól jöhet egy Fekvőtámasz.

A Csókos asszony tehát pontosan be-
tölti „hivatását". S mivel ebben a megfe-
lelésben kétségtelenül van egy szokatlan
elem - az előadás reakciói (például a kri-
tikák egy része) hajlamos azt mindjárt
túlnöveszteni.

Mi is történt? Az, hogy a Csókos
asszony telt házakat vonz. Igazi operett-
siker lett. Ezt feltehetően akkor is teljesí-
tené, ha a maga műfaján belül kevésbé
lenne jó, pontos, korrekt és profi - akkor a
fenti jelzők és megállapítások automa-
tikusan elnyernék a szokásos fanyalgó
vagy ironikus felhangot, s ez az előadás is
olyan lenne, mint műfajtársai: sokszor
lesajnált, ámde jól menő.

A Csókos asszony azonban jól van meg-
csinálva. Először is: meg van csinálva.
Iglódi István vendégrendező könnyű
kézzel nyúlt az ugyancsak könnyű
anyag-hoz - egyetlen, később elemzendő
mozzanatot kivéve. Ez a „könnyű kéz" -
tud-hatja nemcsak szakmabeli, hanem a
gyakori színházlátogató meg az operett-
néző is - nagy erény. A sokszor lesajnált
„szimpla" szakmai profizmus jele, amely-
nek legfőbb jellegzetessége, hogy látha-
tatlan, s hogy minden látványos, tetten
érhető rendezői effektus nélkül működ-
teti azt, aminek működnie kell. A tisztes
„odatettség" pontosan elegendő a Csókos

asszonyhoz; ennél több valójában ennél
kevesebb - mert rosszabb - lenne.

A könnyedség mellett a másik alap-
vető erény: ezt az operettet színészek
játsszák. Többnyire kiválóan éneklő és
táncoló színészék, akik tudják, hogy a
„darab" figuráinak életsorsa, a helyzetek
mélysége, a fordulatok lélektani hiteles-
sége és drámai ereje limitált - és nem is
igyekeznek feszegetni a határokat. Leg-
alábbis ebben az irányban nem. De mivel
színészek, számukra a próza nem puszta
átkötés, a dialógusok nem vagy nemcsak
poénforrások, hanem színpadi helyzetek,
amelyekben majdnem kerek vagy
kerekké tehető figurák léteznek. Szinte
ösztönösen - mondhatnám, prózai ref-
lexből - „megcsinálják" a jeleneteket,
színjátszás folyik, a rendező „színészt
vezet". Nem minden szempontból és
nem minden jelenetben maximális siker-
rel - de egészében feltétlenül többletet
adva az előadáshoz.

A vígszínházi Csókos asszonynak van
egy „félkerete". Az elején néhány sze-
replő belődörög a díszletbe, a bérház
udvarára, s az ott sorakozó kukákat szé-
pen felénk fordítva összeáll előttünk az
évszám: 1987. A jelenben vagyunk. Majd
rövid guberálás után egyéb használhatat-

Zerkovitz Béla-Szilágyi László: Csókos asszony (Vígszínház).
Méhes László (Ibolya Ede) és Pápai Erika (Pünkösdy Kató)



lan kacatok között előkerül egy partitúra,
amelyet egyikük szemügyre vesz, majd
átnyújt a zenekari árokban türelmesen
várakozó karmesternek. Ezzel kezdetét
veszi a valódi előadás, az eredeti, hamisí-
tatlan, idézőjelek nélküli Csókos asszony.

Nem sikerült megfejtenem, mi lehetett
Iglódi célja ezzel a bevezetővel. Csak
tippjeimet tudom felsorakoztatni, itt-ott
ellenérvekkel együtt.

L A rendező szándéka az volt, hogy
éreztesse: itt és most történik, ami törté-
nik. Ezt hiszem a legkevésbé, mert ezen a
félkereten kívül semmi nem utal rá; sőt
minden nagyon is „stílusban van tartva".

2. A rendező úgy gondolta, hogy a
Csókos asszony egy szemét. S még
további két verzió lehetséges:
érdemtelenül dobták a kukába avagy
teljes joggal. Az elő-adás erre a
lehetséges felvetésre sem válaszol; nem
védi és nem támadja a mű-vet - eljátssza.

3. A rendező ironikusan jelzi, hogy
honnan lehet manapság ekkora sikert
előbányászni. A jelzés ez esetben túl
finom...

4. Iglódi István felmenti és felmenteti
magát s a társulatot: „mi is tudjuk, hogy
ez nem egy Shakespeare...". Mi is.

A többnyire képtelen magyarázatok
után félve jegyzem meg a szerintem
legvalószínűbbet: Iglódi talált bizonyos
formát, hangütést ahhoz, hogy egy maira
hangolt operettet dirigáljon a Csókos
asszonyból. Az eleje meglett - az egész
azonban szépen áthajolt a hagyományos-
ba, pontosabban soha el sem hajolt onnan.

Akár így igaz, akár úgy - ez az előjáték
meglehetősen fölösleges. A színházláto-
gatókat néhány percig azzal kecsegteti,
hogy csemegeszámba menő színielő-
adást fognak látni egy operett ürügyén -
erről pedig nincs szó. Az operettnézők
egyszerűen nem értik, miről van szó -
mint ahogy nem is lehet érteni.

Utána viszont jön az igazi Csókos
asszony. Az alapkövetelmény-számba
menő operettgazdagság szellemesen je-
len van Szlávik István díszletében; a ter-
vezőre jellemző módon visszafogottan és
egyszerűen. A külső-józsefvárosi bér-
ház udvara realista tér - akár a Csirkefejet
is játszhatnák benne -, de jól betölthető
az operettvilággal is. Báró Tarpataky Baj-
za utcai kis palotája ötletesen, szinte a
semmivel sugallja a nagyvonalú elegan-
ciát; persze bizonyára drága „semmi"

ez... Jánoskúti Márta jelmezei finomak,
elegánsak - illők,

Mivel - mint említettem - ez a Csókos
asszony színházban született, helyénvaló

alakításokról beszélni. Annál is inkább,
mert a produkció legfőbb érdeme és eré-
nye, legnagyobb pozitívuma éppen egy
színészi alakítás: Méhes Lászlóé Ibolya
Ede szerepében. Méhes munkájának egy
része revelációszámba megy - s ezért a
többi részéről elfeledkeztek méltatói.
Igaz, elementáris hatást vált ki Méhes
tánctudása; a laza mozgású, remek rit-
musérzékű színész valóban anyanyelvi
szinten birtokolja a táncoskomikus sze-
repkört. De hát Méhes nemcsak kiválóan
énekel s rendkívülien táncol, hanem na-
gyon érzékenyen játszik is: bonviván
barátja mellett a félszeg, kicsit gátlásos,
majdnem hoppon maradó „untermann"-t,
akinek csetlése-botlása, hiteles - persze
csak átmeneti - háttérbe szorulása az a
tükör, melyben a bonviván sikerei még
fényesebben ragyognak, csalódásai még
mélyebbnek tűnnek. Méhes László zenés-
színészi erényei azért tűnnek föl még
határozottabban, mert az alapfigurát re-
mek színészi alakítás hozza; rendkívüli
adottságai nem élnek külön életet.

(Más kérdés, hogy Méhes László játéka
mégiscsak kiugrás. Egy igazi mene-
dzserszisztéma szerepek sorát osztaná rá
hasonló nagyságrendben, hadd szokja a
siker mellett a terhelést is. Ami színházi
rutinunkat ismerve nem nehéz megjó-
solni, hogy Méhesnek ezúttal nemcsak az
alakítása rendkívüli, hanem a lehetősége
is. Talán nem fölösleges ezt is meg-

Kaszás Attila (Dorozsmai Pista) és Igó Éva (Rica-Maca) a Csókos asszonyban

jegyezni, mielőtt viszontlátjuk őt olyan
karakterszerepekben, amelyekben egy
ideje már látjuk, s amelyekben újat már
nemigen tudhat mondani.)

Méhes László partnere az előadás
szubrettje: Igó Éva. Akik emlékeznek a
Munkásoperett kaposvári bemutatójára,
azok tudják: Igó Éva ott a primadonna
szerepét játszotta, igencsak halványan a
szubrett Csákányi Eszter mellett. A Csó-
kos asszonyban Igó könnyedén és felsza-
badultan játszik - legalábbis így látszik
lentről. Jól táncol, jól énekel, és ő sem
marad adós azzal a színészi többlettel,
amelytől Rica-Maca amolyan talpraesett,
belevaló, de mégiscsak nőiesen gyenge
nő lesz. Igó vígszínházi bemutatkozásá-
nak megérdemelt sikere remélhetőleg
elég ahhoz, hogy az első pesti „komoly"
produkcióból száműzze majd a gátlást;
hiszen a Miskolcon már tehetségesnek
látott fiatal színésznő végül is jókora hul-
lámvölgyből érkezik a Vígszínházba.

A primadonna, a Külső-Józsefvárosból
jött sztár: Pápai Erika. Hamvas, ro-
mantikus-bájos, tiszta szépség; nemcsak
romlatlanság, hanem megronthatatlanság
is - micsoda „hendikep" a szubrett
szerepéhez képest! Pünkösdy Katóként
csak csendben ragyogni lehet - szépen,
komolyan énekelni és táncolni, megpró-
bálni elhitetni a hihetetlen jellemet, szí-
nészbőrben mutatni az angyalt... Pápai
megteszi - nem a szubretthez, hanem



máskori önmagához képest kicsit halo-
ványabban, sápadtabb színekkel, kétke-
dőn. s nagyon tehetségesen.

Kaszás Attila sem „ugrik ki" Dorozs-
mai Pista szerepében - legalábbis önma-
gához képest nem. Tán ezért van, hogy a
kritikák csak felsorolják a jók között;
pedig Kaszás jó és ízléses humorral ren-
geteget ad az alapvetően nem túl színes
figurához. A nagyon jó svádájú, nagyon
link, ámde nagyon szerelmes és nagyon
elszánt külvárosi vagányt rutinosan,
ugyanakkor némi kölykös iróniával hozza.

Darvas Iván Tarpataky bárója - csupa
úri elegancia, testet öltött stílus. s némi
fanyarság, némi önirónia a túlcsorduló
ifjúság láttán, nagyvonalú félreállás, von-
zó bölcsesség. Darvas tökéletes - és szin-
tén „anyanyelvi" - alakformálása oly
könnyed, hogy már-már értetlenül állunk
Pünkösdy Kató állhatatossága előtt... A
Bajza utcai kis palota tulajdonosa Darvas
Iván képében nemcsak anyagiakban
gazdag. (A szerepet a bemutató óta Dar-
vas Iván váltva játssza Benedek Miklóssal.)

Kern András alakításában jókora zic-
cer Kubanek, a hentes. A sántítás jó
poén, a beszédmodor szintén az - Kern
ezt is tudja, s nekünk is jó, ha tudjuk róla.

Játéka olyan, mint amilyent ebben a Csó-

kos asszonyban tőle várni lehet. Ez is jó.
Nem „ugrik ki", csak stílusban marad,

te-hát jó Földi Teri; többnyire jó a
statisztéria.

Csak a tempó nem mindig jó, s ez azért
feltűnő, mert az előadás pergőn, jól in-
dul. Az operettdramaturgia rendszerint
kevés meglepetést tartogat, ezért egy idő
után a szabályosan összekuszálódott szá-
lak szabályos kibogozódására lehet csak
számítani. Ezt pedig feltétlenül a „nor-
málisnál" gyorsabban kell pergetni ahhoz,
hogy „normális" hatást keltsen: ne tűnjön
vontatottnak, üresnek, lassúnak. A víg-
színházi előadás harmadik része a sztorit
tekintve majdnem függelék - és lassú.

A patinás kőszínház évad végi pre-
mierje szépen összemosódott a nyári
színházi szezon kezdetével. „En suite"
játszották - így is kell. Valahányszor hi-
ány mutatkozik a kasszában, s valahány-
szor, amikor ez a legjobb megoldás. Csak
semmi álszentség, és semmi burkolt szé-
gyenkezés vagy mentegetődzés - mert
ennek a produkciónak az ürügyén egyikre
sincsen szükség. Meg arra a tévhitre sem,
hogy ettől színház a színház, hisz legfel-
jebb arról van szó, hogy ettől operett az
operett. . .

MIHAIL SVIDKOJ

Rendezői „új hullám"
a Szovjetunióban

A hetvenes évek végén, nyolcvanas évek
elején a szovjet és a külföldi sajtó sokat írt
a fiatal szovjet drámaírók „új hullámá-
ról". Még ma is előfordul egyik-másik
cikkben ez a meghatározás, amely - jobb
híján - olyan különböző szerzőket gyűjt
egy csoportba, mint Galin és Kazancev,
Petrusevszkaja és Pavlova, Remez és
Zlotnyikov, Arro és Varfolomejev, Szoln-
cev és Szokolova, Dudarev és Razumov-
szkaja...

Az ugyanehhez a korosztályhoz tartozó,
tehát a harminc és negyvenöt közötti
rendezőkről lényegesen kevesebbet írtak,
pedig ma minden kétség nélkül el lehet
mondani, hogy ennek minden feltétele
megvan, a formaiak is, a tartalmiak is.
Gondoljanak csak bele: a nyolcvanas
évek közepén fiatal (vagyis harmincöt-
negyvenéves) rendezők kerültek egy sor
színház élére a fővárosokban és vidéken
is. Valerij Fokin megvált a Szov-
remennyik Színháztól, és a moszkvai
Jermolova Színház vezetője lett, Borisz
Morozovot 1983-ban a moszkvai Puskin
Színház főrendezőjévé nevezték ki, Lev
Dogyin 1984-ben lett a leningrádi Drámai
Kisszínház vezetője, Gennagyij Trosztya-
nyeckij pedig Artur Hajkin helyére lépett
az omszki Drámai Színház főrendezői
posztján. Ugyanebben az időszakban, a
hetvenes és nyolcvanas évek fordulóján
sokat rendezett az ország különböző
színházaiban Garrij Csernyahovszkij és
Kama Ginkasz, Geta Janovszkaja és
Anatolij Vasziljev, Litvániában Edmun-
tas Nekrosius visszaszerezte az Ifjúsági
Színház régi dicsőségét, Tallinnban érde-
kes kísérleteket végzett Lembit Peterson
és Merle Karusoo, Kijevben eredménye-
sen tevékenykedett Valentyin Kazmenko-
Delinde.. .

Miről van tehát szó? Miért van az, hogy
a fiatalok, bár sokat és magabiztosan
dolgoznak, mégis azt kell hallják, hogy
késve szereznek szakmai tudást, hogy
alkotói és polgári értelemben is infantili-
sak? Mennyire igazságos ez a szemrehá-
nyás, és milyen mértékben fakad a kritika
szubjektivitásából? Leginkább úgy felel-
hetnénk e kérdésre, hogy igazságos azért,
mert a fiatal rendezők csak a legutóbbi
munkáikkal váltak az idősebb rendezői

Darvas Iván (Báró Tarpataky) és Kern András (Kubanek). ( Iklády László felvételei)


